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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och effektiva läkemedel i första hand mot den svåra lungsjukdomen KOL, 
baserade på en ny verkningsmekanism. PharmaLundensis har vidareutvecklat en klassisk kvicksilverbindare, joderat aktivt 
kol, och anpassat den för medicinskt bruk. Substansen har varumärkesskyddats som IodoCarb® och behandlingskonceptet 
har patentsökts. 

 

 

PharmaLundensis AB (publ) gör nyemission för att finansiera 

bolagets kliniska studier i KOL och kroniskt trötthetssyndrom! 
 

Den 4 april 2012 inleds PharmaLundensis nyemission som syftar till att finansiera 

bolagets pågående kliniska KOL-studie, samt att finansiera en pilotstudie på kroniskt 

trötthetssyndrom. Samtliga som är intresserade av PharmaLundensis projekt kan 

teckna aktier i den aktuella emissionen! Ytterligare information kommer att presenteras 

i en informationsfolder, som kommer att finnas tillgänglig från teckningstidens start den 

4:e April på PharmaLundensis samt Aktietorgets hemsida, samt hos Thenberg & Kinde 

Fondkommission AB (publ). 

 

Erbjudandet i sammandrag 

• Kurs: 5 kr.  

• Aktierna tecknas i poster om 500 aktier, för ett pris av 2 500 kronor. 

• Teckningstid: 4 - 20 april 2012. 

• Antal emitterade aktier (högst): 600 000 aktier. 

• Emissionsbelopp (högst): 3 000 000 kronor. 

• Utspädningseffekt: fyra procent.  

• Teckningsförbindelse: Huvudägaren SkåneÖrnen AB kommer att teckna för 300 000 kronor, 

motsvarande tio procent av emissionsbeloppet. 

 

Bakgrund och motiv 

PharmaLundensis (ticker PHAL) utvecklar nya läkemedel främst mot den svåra 

lungsjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Bolaget genomför för närvarande en 

klinisk studie med 40 KOL-sjuka på Skånes Universitetssjukhus i Lund, under ledning av 

Professor Leif Bjermer. Studien bedöms kunna bli färdig under den kommande sommaren. 

 

PharmaLundensis testsubstans, IodoCarb® är ett kvicksilverbindande ämne som vi tror verkar 

genom att aktivera frisättningen av en kraftig bronkvidgande faktor (EpDRF) från NEE 

cellerna i luftvägarna (För mer information om bolagets forskning, se hemsidan 

www.pharmalundensis.se). Skulle resultatet av den kliniska studien utveckla sig väl, kan 

PharmaLundensis substans revolutionera behandlingen av KOL!  

PharmaLundensis planerar även att efter sommaren genomföra en klinisk studie på 20 

patienter med kroniskt trötthetssyndrom, för att klargöra om bolagets testsubstans IodoCarb® 

kan ha en positiv effekt på denna sjukdom. Det finns undersökningar som antyder ett samband 

mellan kvicksilver och kroniskt trötthetssyndrom. I en artikel beskrivs att tandsköterskor, som 

utsatts för mycket kvicksilver i sitt arbetsliv, uppger stora problem med trötthet, minnes- och 

koncentrationssvårigheter samt sömnstörningar
1
. Samtliga dessa symptom är framträdande 

även vid kroniskt trötthetssyndrom
2
. Dessutom har PharmaLundensis har blivit varse att det 
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finns flera personer med kroniskt trötthetssyndrom som upplevt en klar förbättring av sina 

besvär efter eget intag av industriellt jodkol. Det finns således goda skäl att undersöka om 

PharmaLundensis kvicksilverbindande substans kan ge positiva effekter på patienter med 

denna sjukdom.  

1. J Occup Med Toxicol. 2008 May 18;3:10. Neurological symptoms among dental assistants: 

a cross-sectional study. Moen B, Hollund B, Riise T. 

2. http://www.cdc.gov/cfs/general/symptoms/index.html 

Teckning av aktier  
Styrelsen för PharmaLundensis har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 3 maj 

2011, vid styrelsemöte den 28 mars 2012, beslutat att genomföra en nyemission om högst  

600 000  aktier. Institutionella investerare samt privata investerare erbjuds att teckna aktierna. 

Teckning sker i poster om 500 aktier.  Emissionskursen har fastslagits till 5 SEK per aktie. 

Courtage utgår ej. Teckningstiden löper under perioden 4 – 20 april 2012. Vid full teckning 

kommer PharmaLundensis aktier att öka från 14 182 467 till 14 782 467 aktier. Utspädnings-

effekten uppgår till fyra procent. Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas 

med högst 30 000 kr. Värderingen av bolaget pre-money uppgår till 70 912 335 kr. ISIN-

koden för bolagets aktie är SE0003359710. Aktierna är upptagna till handel på Aktietorget. 

 

Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning varvid varje aktietecknare först ska 

erhålla en tilldelning av en post om 500 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till 

tecknarna genom tilldelning av en post om 500 aktier åt gången till dess att samtliga aktier 

tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som 

inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i 

enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom 

lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än 

tecknaren tecknat). 

 

Teckningsförbindelse finns med SkåneÖrnen om 300 000 SEK, motsvarande tio procent av 

emissionsbeloppet.  

 

Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande 

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt, 

att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut att förlänga 

teckningstiden kan senast fattas den 23 april 2012. Beslut att inte fullfölja emissionen kan inte 

fattas senare än det tillfälle då det är planerat att utsända avräkningsnotor. 

 

Erhållande av anmälningssedlar och erbjudandehandling samt insändning av 

anmälningssedlar 

Anmälningssedlar samt erbjudandehandling kan laddas ner på www.pharmalundensis.se eller 

beställas via telefon till PharmaLundensis  (046/13 27 78). Anmälningshandlingar kan även 

erhållas från Aktietorgets hemsida och från Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) 

enligt uppgifterna nedan. 

 

http://www.pharmalundensis.se/
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Anmälan insändes till: 

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) 

Att: Emissioner 

Box 2108, 403 12 GÖTEBORG 

031-745 50 00  

Fax: 031-711 22 31 

Inscannad anmälningssedel kan mailas till emissioner@thenberg.se 

 

Anmälningssedel måste vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) tillhanda senast 

klockan 17:00 den 20 april 2012. 

 

Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga 

tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. 

 

Besked om tilldelning 

När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. 

Detta beräknas ske vecka 17, 2012. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Om 

teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om tilldelning fram i motsvarande antal dagar. 

 

Betalning 

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd 

avräkningsnota, samt vara Thenberg & Kinde tillhanda senast fem bankdagar efter 

utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas 

till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt 

erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen 

tilldelades aktierna. 

 

Erhållande av aktier 

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktierna ut på angivet vp/depåkonto. 

Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 20, 2012.  

 

Utdelning 

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2012. Vid eventuell 

utdelning sker utbetalning via Euroclear. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear 

Sweden AB, kvarstår aktieägarens fordran på PharmaLundensis AB (publ) avseende 

utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription 

tillfaller utdelningsbeloppet PharmaLundensis AB (publ). Det finns inga restriktioner för 

utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell 

likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier som 

aktieägaren innehar. 
 


